Steeg
P E T I T

D É J E U N E R / O N T B I J T

(tot 12.00 uur)

La Maison roerei
Roerei met bacon op een gesneden ambachtelijk boerenland brood:
wit of bruin
La Maison pancakes
Geserveerd met diverse soorten jam, vers fruit en clotted cream
La Maison echt Engels
Toast met gebakken eieren of roerei met witte bonen in tomatensaus,
bacon, tomaat, champignons en een gebakken worstje
La Maison Frans
Twee croissants met 2 soorten jam
La Maison wentelteefjes
Zoals vroeger, door een eitje met vanillesuiker
La Maison een goed graan begin
(Soja) yoghurt/kwark, fruit, granen, muesli, granola en honing
La Maison Scones
Scones met jam

9,50
10,50
12,50
8,50
8,50
8,50
8,00

Quiches/Quiche
Geserveerd met gemengde sla
Ham & prei
Zalm & dille
Spinazie & ricotta

9,50
9,50
9,50

Croques/Tosti
Geserveerd met gemengde sla
Ham & kaas
Kaas, traditioneel
Caprese, met mozzarella, tomaat en verse pesto
Gegrild ambachtelijk krentenbrood met peer, brie en vijgenchutney

7,50
7,50
7,50
8,50

Soupes/Soepen
Geserveerd met gesneden ambachtelijk boerenland brood
Dagsoep
Tomatensoep
Uiensoep
Vissoep

6,50
7,50
7,50
9,50
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Méditerranée/Warme broodjes uit de oven

Tartines garnies/Broodjes
Gesneden ambachtelijk boerenland brood
keuze uit: wit of bruin
La Maison 12 Heures dé jeuner
kroket, gebakken ei, salade, vleeswaren
en kaas. Met keuze uit kofﬁe, thee of melk
Franse kip suprême
gebakken kip met honing tijm saus,
bacon en pijnboompitten
Gehaktbal La Maison
Ouderwets lekker
Kippenlevertjes
met bacon, gebakken ui en champignons
Hamburger La Maison
een runderburger met kaas, ui, tomaat,
gebakken ei, bacon en friet
Steak
entrecote met cheddar kaas, bacon,
garnering en uienchutney
Gerookte zalm
met roomkaas, zongedroogde tomaten,
kappertjes en rode ui met sla
Gebakken verse tonijn en zalm
Uitsmijter La Maison
met diverse vleeswaren en kaas
Boerenomelet
met champignons, ui en groente
Broodje kroket
2 kroketten op boerenlandbrood

16,50
11,50
11,50
11,50
15,50
13,50

Chèvre
met geitenkaas, Serranoham, roomkaas,
rode vijgenchutney, honing en sla
Serrano
met blauwe kaas, Serranoham, koolsla,
rode uienchutney, roomkaas en sla

13,50
13,50

Salades/Salades
Geserveerd met gesneden ambachtelijk
boerenland brood en knoﬂooksaus
Salade met geitenkaas
honing, gemengde nootjes en bacon
Salade met gebakken duo van vis
verse tonijn en verse zalm
Salade met ossenhaaspuntjes
Salade met gebakken verse grote garnalen

16,50
16,50
18,50
18,50

12,50

Viande/Vlees
Geserveerd met friet en sla

13,50
13,50

Saté babi
Kip saté
Pasteitje met champignonragout

15,50
15,50
11,50

Enfants/Kinderen
Gesneden ambachtelijk boerenland
brood wit of bruin keuze uit
Jam
hagelslag
Pindakaas

3,50
3,50
3,50

13,50
11,50

Frietjes met een kroket, frikandel
7,50
of kipnuggets
Poffertjes met poedersuiker
6,50
Kindertosti, met ham & kaas op casinobrood 4,50
Végétarien/Vegetarisch

Méditerranée/Warme broodjes uit de oven

Soupes/Soepen
Geserveerd met gesneden ambachtelijk
boerenland brood
Tomatensoep
Uiensoep

7,50
7,50

13,50
13,50

Croques/Tosti
Geserveerd met gemengde sla

Tartines garnies /Sandwiches
Gesneden ambachtelijk boerenland brood
keuze uit: wit of bruin
Champignons
gebakken in knoﬂookboter afgeganeerd
met cheddarkaas
Boerenomelet
met champignons, ui en groente

Brie, met rode uienchutney, roomkaas,
sla en garnering
Chèvre, geitenkaas met honing, koolsla,
rode vijgenchutney, roomkaas, sla
en garnering

11,50
13,50

Caprese, mozzarella, tomaat en pesto
Kaas, traditioneel vegetarisch
Gegrild ambachtelijk krentenbrood

7,50
7,50
8,50

Salades/Salades
Geserveerd met gesneden ambachtelijk
boerenland brood en knoﬂooksaus
Salade met geitenkaas, honing
en gemengde nootjes
Salade met verse champignons
gebakken in knoﬂookboter

16,50
16,50
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(tot 21.00 uur)

Apéritif/Voorgerecht
Pasteitje met kalfsragout
Brioche met paté en jam
Spies van kleine garnalen, met avocado, limoen en crème fraîche
Champignons uit de oven, met knoﬂook en gesmolten kaas
Huisgemaakte huzarensalade, met toast en garnituur

11,50
11,50
12,50
11,50
11,50

Soupes/Soepen
Dagsoep
Tomatensoep
Uiensoep
Vissoep

6,50
7,50
7,50
9,50

Salades/Salades
Salade met geitenkaas, honing, gemengde nootjes en bacon
Salade met een gebakken duo van vis, verse tonijn en verse zalm
Salade met ossenhaaspuntjes
Salade met gebakken verse grote garnalen
Viande/Vlees
* Trio lamsvlees, Kotelet, lamsﬁlet en lamshaasjes met honingtijmsaus
* Schnitzel, met zigeunersaus of champignonroomsaus of gebakken
champignons en ui
* Biefstuk van de haas, met rode wijnsaus
* Entrecote, met kruidenboter
* Kip suprême, met honing-tijmsaus
* Kippenlever, met gebakken champignons, ui en spekjes
* Vlees van de week, vraag er naar bij de bediening
Poisson/Vis
* Sliptong, 3 stuks
* Grote garnalen, 12 stuks in knoﬂook
* Zeebaars, met citroen-roomsaus
* Trio vis, zalm, kabeljauw en victoriabaars met pernodsaus
* Vis van de week, vraag er naar bij de bediening
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18,50
18,50
19,50
19,50
27,50
19,50
32,50
22,50
17,50
17,50
dagprijs
24,50
27,50
21,50
22,50
dagprijs

Pasta’s
Pasta vegetarisch, met knoﬂook en spinazie
Kip kerrie pasta

16,50
16,50

Végétarien apéritif/ Vegetarisch voorgerecht
Champignons uit de oven, met knoﬂook en gesmolten kaas
Rode bietencarpaccio, met rode biet, geitenkaas en garnering
Pasteitje met kaasragout

11,50
12,50
11,50

Végétarien/Vegetarisch
* Vegaburger, met champignons, ui en cheddarkaas
* Fromage en croûte, uit de oven
Salade geitenkaas, met honing en gemengde nootjes
Vegetarische lasagne
Salade met gebakken champignons

17,50
17,50
18,50
19,50
17,50

Extra bij te bestellen bij hoofdgerechten:
Frites of aardappels
Sla of groente

3,50
3,50

* Deze hoofdgerechten worden geserveerd met uitgebreide garnituur.

D E S S E R T / N A G E R E C H T

Chocolade-lavacakeje, met een bolletje ijs
Sorbet, met verse vruchten
Poire Belle Hélène, peer met warme chocolade saus
Lemon cheesecake, met bolletje ijs en lemonsaus
Crème brûlée
Dame blanche

9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
10,50

Planches/Bites en snacks
Planche La Maison de luxe
verrassingsplateau van de chef met diverse chutney
Planche fromage
luxe kaasplateau met diverse franse kazen en diverse chutneys

34,50

Vegetarische bittergarnituur
Bitterballen, Kwekkeboom 10 stuks
Gemengd bittergarnituur, 12 stuks
Boerenland brood met knoﬂooksaus of kruidenboter

9,50
9,50
9,50
7,50

27,50

Bubbels:
Cava Brut Elvia, Brut, Spanje
Mooie droge Cava met een tikje toast en brioche. Onmisbaar bij iedere feestelijke
gelegenheid en als heerlijk aperitief.
Prosecco frizzante Veneto, Italië,
Prettige, milddroge Italiaanse bubbel, heerlijk om mee te borrelen of als peritief.

A la bouteille/Op de ﬂes
Leffe blond
Leffe donker
Leffe tripel
Palm
Beck’s Blue
Corona
Hoegaarden witbier
Hoegaarden Radler Lemon & Lime
Hoegaarden rosé
Duvel
Hertog Jan grand prestige

3,95
3,95
4,50
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
4,50
4,50

National/Binnenlands
Vieux
Oude jenever
Advocaat met slagroom

4,00
4,50
4,50

Etranger/Buitenlands
Bacardi
Campari
Pernod, met een kannetje water
en ijs
Gordon’s gin
Vodka Smirnoff
Remy Martin V.S.O.P
Glenﬁddich whisky
Ballentine's
Liqueurs/Likeuren
Drambuie
Tia Maria
Bailey's
Amaretto
Grand Marnier
Cointreau
Dom Bénédictine
Jägermeister
Licor 43

4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
6,50
7,00
4,50
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,25
4,75

Port, Sherry, Vermouth/Port, Sherry, Vermout
Martini
4,25
Rode port
4,25
Witte port
4,25
Sherry medium
4,25
Sherry dry
4,25

6,25

31,25

8,00

ﬂesje voor
2 personen.

Eaux/Waters
Chaudfontaine blauw/rood 0,25L
Chaudfontaine blauw/rood 0,5L

2,95
5,25

Boissons sans alcool/Frisdranken
Coca cola/light/zero
Cassis
Sinas
Sprite
Tonic
Bitter lemon
Ginger ale
Appelsap
Rivella
Ice-tea/Ice-tea green
Fristi/Chocomelk
Kinder ranja

2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
1,75

Gember bier, alcoholvrij
geserveerd met citroen, munt en ijs

4,25

Produits laitiers et jus de fruits/Zuivel
en Vruchtendranken
Ijskofﬁe
Tomatensap
Vers geperste jus d'orange
Melk/ Karnemelk

4,50
3,00
4,00
2,75

Bières pression/Bieren
Hertog Jan van de tap:
Vaasje 0,25 cl
Pul bier
Seizoen bier van de tap

2,95
5,50
4,50

Steeg
V I N / W I J N

Wijnhandel Appeldoorn uit Velp is al vier generaties van vader op zoon
actief in de wijn. Sinds 1897 worden, met veel liefde voor het vak, de mooiste wijnen uit
alle hoeken van de wereld geïmporteerd en in de wijnkelders te rijpen gelegd. Met name
in de provincie Gelderland vinden de wijnen van het authentieke familiebedrijf hun weg
naar menig verwend wijnliefhebber en restaurant.

Witte wijnen:
Viura & Sauvignon Elvia, Utiel- Requena, Spanje (ecologico)
Heerlijke frisdroge witte wijn uit Zuidoost-Spanje. Biologisch, gemaakt
van de Spaanse viura druif en de internationaal bekende sauvignon blanc.

per glas

per ﬂes

5,00

24,50

5,25

25,75

Pinot Grigio Pinot Grigio delle Venezie, “Tosa” Monte del Fra, Italië
Verleidelijke, licht kruidige droge witte wijn. Afkomstig iets ten zuidoosten
van het Gardameer. Fijn aromatisch en lekker sappig van smaak.

5,50

27,00

Spätlese (licht zoet) Johannes Egberts, Riesling & Müller-Thurgau,
Pfalz, Duitsland
Prettige, licht zoete witte wijn uit het wijngebied Pfalz. Gelegen in het liefelijke
Rijndal zorgen de laat geoogste druiven voor een volle en soepele smaak.

4,75

23,25

5,00

24,50

Negroamaro “Collezione Privata” , Cantine Due Palme, Apuglia, Italië
La bella Italia op haar top. Vol van kleur en aromatisch van geur
met gekonﬁjt rood fruit, lichte kruiden en mooi gedoseerd eikenhout.
De afdronk is prettig en mild.

5,25

25,75

Merlot Domaine Coudoulet, Pays d'Oc, Frankrijk
Merlot van een klein familiedomein zoals wij hem graag drinken,
heerlijk vol en fruitig van smaak met in het bouquet prachtige tonen
van rijp, klein rood fruit.

5,50

27,00

5,00

24,50

Chardonnay La Cour des Dames, Pays d'Oc, Frankrijk
Genereuze, zuiver gemaakte droge Chardonnay met de geur van rijp
geel fruit en een tikje eikenhoutrijping. Afkomstig Van de uitlopers van
de Pyreneeën (Limoux).

Rode wijnen:
Bobal & Tempranillo Crianza, “Elvia”, Utiel-Requena, Spanje (ecologico)
Lekker krachtig rood uit zuidoost-Spanje. Dieprood van kleur, kruidig
en fruitig van geur met subtiele nuances van eikenhout. De afdronk is vol
en lang.

Rose wijnen:
Grenache rosé (gris) “La Cour des Dames”, Pays d'Oc, Frankrijk
Proef de zuid-Franse zon in uw glas. Gemaakt van direct geperste grenache
druiven, afkomstig van de aan de kust gelegen wijngaarden tussen Montpellier
en Sète.
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